
Seleção e caracterização de clones de eucalipto considerando parâmetros
silviculturais, tecnológicos e de produto final

Alexandre Bassa – Votorantim Celulose e Papel S.A. – Rod. Gal. Euryales de Jesus Zerbine, km 84 – Jacareí - SP/Brasil -
alexandre.bassa@vcp.com.br
Ana G. M. C. Bassa - Votorantim Celulose e Papel S.A. – Rod. Gal. Euryales de Jesus Zerbine, km 84 – Jacareí - SP/Brasil -
gabriela.monnerat@vcp.com.br
Vera M. Sacon - Votorantim Celulose e Papel S.A. – Rod. Gal. Euryales de Jesus Zerbine, km 84 – Jacareí - SP/Brasil -
vera.sacon@vcp.com.br
Celina Ferraz do Valle - Votorantim Celulose e Papel S.A. – Rod. SP 255, km 41,2 – Luiz Antônio – SP/Brasil -
celina.valle@vcp.com.br

Palavras-chaves: clones, polpação, branqueabilidade, eucalipto, seleção, produto final.

RESUMO
Um dos caminhos para se obter sucesso e ter uma empresa “benchmark” na área de

celulose e papel é dar atenção à produção de sua principal matéria-prima: a madeira. Portanto o
trabalho de seleção de materiais genéticos superiores por meio do melhoramento genético tradicional
ou da biotecnologia tornou-se de fundamental importância, pois possibilita que as empresas
produzam florestas altamente produtivas em termos de volume e qualidade da madeira ideal para a
produção de celulose e papel. Neste contexto os objetivos do presente trabalho foram desenvolver
uma ferramenta para classificar materiais genéticos com base em custo e em qualidade de fibra,
avaliar o efeito do aumento da densidade básica na produção de celulose e nas características do
produto final e fornecer subsídios tecnológicos para auxiliar na seleção de materiais genéticos
adequados à produção de celulose com características específicas. Foram estudados 8 materiais
genéticos que tinham idade entre 6,5-7,0 anos. Tais materiais foram avaliados quanto à densidade
básica da madeira, polpação, branqueabilidade, moagem e propriedades físico-mecânicas da polpa
celulósica branqueada. Os resultados de densidade básica apresentaram uma média de 0,512 g/cm³,
sendo os valores máximo e mínimo encontrados de 0,545 e 0,479 g/cm³, respectivamente. Os clones
A, E e G apresentaram ótimo desempenho para rendimento em polpa celulósica com valores
superiores a 53,0 %. A eficiência da pré-deslignificação com oxigênio foi superior a 40% para todos
os clones avaliados. A branqueabilidade das polpas marrons, provenientes das 8 madeiras de
eucalipto analisadas apresentou média de 0,225 unidade de kappa/kg CAT e os valores máximo e
mínimo de 0,244 e 0,214, respectivamente. Observa-se uma variação de branqueabilidade entre as
várias polpas refletindo em consumos variados de cloro ativo total. A variabilidade dos materiais
genéticos pode ser explorada no processo de melhoramento genético. Os materiais genéticos
avaliados apresentaram variação para os parâmetros comprimento, largura e espessura da parede
celular, coarseness, número de fibras/g de celulose e nas propriedades físico-mecânicas das polpas
branqueadas. Para produção de polpa celulósica para papéis “tissue” o ranqueamento (do mais
indicado para o menos indicado) foi o seguinte: E, F, A, D, G, B, C e H. Para produção de polpa
celulósica para papéis “imprimir e escrever” o ranqueamento (do mais indicado para o menos
indicado) foi o seguinte: G, H, C, B, E, D, A e F.

1) INTRODUÇÃO

O alto desempenho produtivo e a produção de uma polpa celulósica com qualidade são
premissas que devem ser perseguidas pelas empresas que desejam continuar no mercado
competitivo e crescente que se observa no setor de celulose e papel.

Um dos caminhos para se obter sucesso e ter uma empresa “benchmarking” na área de
celulose e papel é dar atenção à produção de sua principal matéria-prima: a madeira.

O trabalho de seleção de materiais genéticos superiores por meio do melhoramento genético
tradicional ou da biotecnologia tornou-se de fundamental importância, pois possibilita que as
empresas produzam florestas altamente produtivas em termos de volume e com qualidade da
madeira ideal para a produção de celulose e papel.

Realizando um estudo econométrico do crescimento de Eucalyptus globulus em Portugal,
Borralho et al. (1993) demonstraram que a relação custo/benefício de programas de melhoramento,
que incluem densidades básicas e rendimentos em celulose como índice de seleção, pode ser
reduzida em cerca de duas a quatro vezes.

Portanto o sucesso de uma empresa de base florestal produtora de celulose e papel depende
da seleção contínua de materiais genéticos, sendo que estes devem apresentar excelente



produtividade silvicultural (m³/ha) e adequada qualidade tecnológica da madeira (densidade básica,
rendimento gravimétrico em celulose, etc.).

Os objetivos do estudo foram:
• Desenvolver uma ferramenta para classificar materiais genéticos com base em custo e em

qualidade de fibra;
• Avaliar o efeito do aumento da densidade básica da madeira no processo de produção de

celulose e nas características do produto final;
• Fornecer subsídios tecnológicos para auxiliar na seleção de materiais genéticos adequados à

produção de celulose com características específicas;
• Possibilitar uma comparação tecnológica entre clones.
• Identificar uma melhoria contínua na matéria prima.

2. METODOLOGIA

2.1. Madeira
Foram avaliadas 8 amostras de clones com idade entre 6 e 7 anos, apresentando

produtividade florestal variando entre 35 a 40 m³/ha/ano. Dentre as 8 amostras informa-se que seis
amostras são de material híbrido (Eucalyptus grandis versus Eucalyptus urophylla), uma amostra de
Eucalyptus grandis e uma amostra de Eucalyptus urophylla.

A determinação da densidade básica da madeira foi efetuada pelo método do máximo teor de
umidade.

Para a composição da amostra foram coletados toretes de 50 cm das alturas 0-20-40-60-80-
100 % da altura comercial de cada árvore. Cada amostra foi composta de dez árvores.
2.2. Polpação

As polpações foram efetuadas num digestor modelo M&K, com circulação forçada, dotados
de dois reatores individuais de 7 litros. Utilizou-se uma massa absolutamente seca de 800 g de
cavacos por cozimento. As condições adotadas são apresentadas na tabela 1. Os cozimentos foram
realizados em triplicata.
Tabela 1. Condições de polpação.
Parámetro Condição
Relação licor:madeira 4:1
Álcali efetivo (%) - NaOH variável
Tempo de subida (min) 60
Tempo à temperatura (min) 120
Temperatura de cozimento (°C) 166
Tempo à temperatura (min) 120
Sulfidez (%) 25
Obs.: álcali efetivo variável para atingir número kappa na faixa de 17,0-18,0.

Após os cozimentos foi determinada a quantidade de celulose absolutamente seca produzida.
A relação percentual entre o peso de celulose produzida e o peso de madeira absolutamente seca
forneceu o rendimento bruto. Em seguida, por meio da depuração os rejeitos foram separados da
polpa celulósica produzida. Estes rejeitos foram secos em estufa a 105 ± 3 °C. A relação percentual
entre o peso seco de rejeitos e o peso seco de madeira forneceu o teor de rejeitos. A determinação
do rendimento depurado foi obtida pela diferença entre o rendimento bruto e o teor de rejeitos.

Também se executou nas polpas celulósicas as análises de número kappa (Tappi 236 cm-
85), viscosidade (Scan C 15) e ácidos hexenurônicos (conforme metodologia proposta por Chai et al..
(2001)).

2.3. Branqueamento
As condições da pré-deslignificação com Oxigênio e dos estágios de branqueamento são

apresentadas na tabela 2.



Tabela 2. Condições de branqueamento.
Estágios de Branqueamento

Condições O O Z D Eop D
Consistência, % 12 12 12 10 12 12
Temperatura, ºC 105 95 60 64 90 84
Tempo  (min.) 30  55 2   50  30 +25 120 
Pressão Inicial, kPa 300 400 - - 400 -
pH Final 11,5 11,5 5,5 4,2 10,6  5,5
O2, Kg/adt 18,0 10,0 - - 6,0 -
O3, Kg/adt - - 4,0 - - -
H2O2, Kg/adt - - - -  3,0 -
ClO2, Kg/adt - - -  8,4 -  variável
NaOH, Kg/adt 15,0 5,0 - -  7,6 -
MgSO4, Kg/adt 2,0 - - - - -

A Alvura final desejada de 90,0 ± 0,5 % ISO foi obtida variando-se a carga final de dióxido de
cloro.

Os estágios de pré-deslignificação, ozônio e extração oxidativa com oxigênio e peróxido
foram efetuados num reator/misturador modelo Mark V (Quantum Technologies Inc.). A polpa foi
depositada no reator na consistência adequada e aquecida até a temperatura desejada. Atingida a
temperatura, e sob efeito de agitação constante, foram injetadas as cargas pré-estabelecidas dos
reagentes químicos ao sistema. Após cada estágio a polpa foi lavada abundantemente com água
destilada. Os branqueamentos foram efetuados em duplicata.

O branqueamento com dióxido de cloro foi efetuado em sacos de polietileno. O licor de
branqueamento contendo ClO2, H2O, NaOH ou H2SO4 foi adicionado à polpa em temperatura
ambiente. O requerimento de ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio para controle do pH foi
determinado em estudo prévio, com mini-amostras de polpa. Após mistura manual, em sacos de
polietileno, o material foi aquecido em forno de microondas até a temperatura desejada e transferido
para um banho de vapor com controle de temperatura, onde foi mantido pelo tempo pré-estabelecido.
Terminada a reação, foram extraídas amostras de licor residual para análises de pH e residual de
dióxido de cloro, e a polpa foi lavada abundantemente com água destilada. Todas as etapas de
branqueamento com dióxido foram efetuadas em duplicata.

Executaram-se nas polpas celulósicas, quando necessário, as análises de número kappa
(TAPPI 236 cm-85), viscosidade (Scan C 15), ácidos hexenurônicos (conforme metodologia proposta
por Chai et al.. (2001), alvura (ISO 3688) e reversão de alvura (TAPPI UM 200).

2.4. Moagem e Propriedades físico-mecânicas

As polpas celulósicas branqueadas foram avaliadas nos seguintes níveis de moagem: 0, 750,
1500 e 2250 revoluções. A moagem foi executada em moinho do tipo PFI.

Para facilitar a comparação de propriedades foram executadas curvas de desenvolvimento de
propriedades em relação ao grau Schopper-Riegler (°SR). Com base nos dados da curva de refino,
foram ajustados modelos matemáticos para estimar as propriedades da polpa em função do grau
Schopper-Riegler (°SR). Para ajuste do modelo matemático foi utilizado o software Excel, onde
plotou-se os dados observados das propriedades dependentes e os dados observados de Schopper-
Riegler (°SR), obtendo-se um modelo matemático ajustado.

As análises experimentais foram executadas conforme os procedimentos descritos na tabela
3.



Tabela 3. Testes físicos-mecânicos realizados nas polpas celulósicas branqueadas.
Drenabilidade Scan C 19

Volume específico aparente Scan P 7
Opacidade Scan P 8

Resistência à passagem de ar Scan P 19
Índice de tração Scan P 38
Índice de rasgo Scan P 11

Índice de estouro Scan P 24
Alongamento Scan P 38

Índice de retenção de água Tappi um 256

2.5. Análises Morfológicas da Fibra
As análises de morfologia de fibras branqueadas e não refinadas foram efetuadas em

analisador tipo FiberLab-kajaani e os seguintes parâmetros foram determinados: comprimento,
largura e espessura da fibra; coarseness e número de fibras/grama de polpa celulósica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Densidade básica e polpação

Na tabela 4 são apresentados os resultados de densidade básica e das polpações.
Tabela 4. Valores de densidade básica e das polpações Kraft dos materiais genéticos.

A 0,487 14,3 54,05 53,60 0,45 1198 57,4

B 0,529 15,0 51,45 51,05 0,42 1060 55,2

C 0,538 15,5 51,05 50,85 0,22 1165 62,2

D 0,518 15,7 50,55 50,30 0,28 1148 60,4

E 0,545 14,0 53,50 53,10 0,36 1229 50,7

F 0,480 15,8 51,10 50,90 0,19 1137 63,8

G 0,519 14,4 53,40 53,00 0,42 1106 58,2

H 0,479 15,8 49,20 49,20 0,04 1121 65,0

média 0,512 15,0 51,79 51,50 0,30 1145 59,1

desvio 
padrão 0,03 0,75 1,69 1,56 0,14 52,90 4,76

coef. de 
variação (%) 5,12 5,01 3,26 3,02 47,90 4,62 8,05

máximo 0,545 15,8 54,05 53,60 0,45 1229 65,0

mínimo 0,479 14,0 49,20 49,20 0,04 1060 50,7

Material 
Genético

Dens. Básica 
(g/cm³)

Álcali 
Efetivo (%)

Ác. Hexenurônicos 
(mmol/kg de polpa)

Rendimento 
bruto (%)

Rendimento 
Depurado (%)

Rejeitos 
(%)

Viscosidade 
(cm³/g)

A facilidade de determinação e as excelentes relações que mostra com suas utilizações,
fazem com que a densidade básica constitua-se em um índice universal para avaliar a qualidade da
madeira. Isto tem sido bastante demonstrado, principalmente quando do seu emprego na área de
celulose e papel.

Pela tabela 4 observa-se um valor médio de 0,512 g/cm³ para os materiais genéticos
avaliados, sendo os valores máximo e mínimo encontrados de 0,545 e o 0,479 g/cm³



respectivamente, indicando uma variação significativa da densidade básica quando se comparam os
materiais genéticos. Essa amplitude de variação da densidade básica da madeira pode ser explorada
no programa de melhoramento genético florestal caso se deseja aumentar ou reduzir o valor da
densidade básica a médio e longo prazo, tal fato é possível utilizando-se, por exemplo, técnicas de
hibridação. Vale ressaltar que a densidade básica da madeira é considerada um parâmetro
importante no processo de produção de polpa celulósica e, por apresentar um elevado índice de
herdabilidade, essa propriedade é tida como referência nos programas de melhoramento genético.

Nota-se pela tabela 4 que o rendimento depurado foi em média 51,5%, sendo os valores
mínimo e máximo de 53,60 e 49,20%, respectivamente. O álcali efetivo médio foi de 15,0%, com
valores mínimo e máximo de 15,8 e 14,0%, respectivamente. Os resultados das polpações
laboratoriais (tabela 4), em termos de rendimento depurado e carga alcalina necessária para se
atingir o nível de deslignificação desejado (número kappa entre 17-18), indicaram uma variação
significativa entre os materiais genéticos avaliados. A busca por materiais genéticos mais densos e
com maiores rendimentos levará a uma redução no consumo específico de madeira base volume e
base peso.

Observa-se para rendimento depurado que os clones A, E e G apresentaram ótimo
desempenho, com valores superiores a 53,0 %. Estes mesmos clones apresentaram o menor
consumo de álcali efetivo aplicado. Observa-se pela figura 1 a existência de uma boa correlação
entre álcali efetivo e rendimento depurado, sendo que maiores valores de álcali efetivo conduziram a
menores valores de rendimento depurado.
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Figura 1 – Correlação entre álcali efetivo (NaOH) e rendimento depurado.
No processo de produção de celulose um dos parâmetros de grande importância diz respeito

à quantidade de sólidos gerados por tonelada de celulose produzida. Ele é determinante na
capacidade de produção de uma fábrica de celulose, uma vez que a capacidade de queima de
sólidos da caldeira é limitada. Portanto, a seleção de materiais genéticos, que no processo de
polpação produzam menor quantidade de sólidos, seja por apresentar um maior rendimento
depurado ou por necessitar uma menor carga alcalina, contribuirá para o aumento da capacidade de
produção de uma fábrica de celulose. (Silva Jr et al., 1996).

Em termos de ácidos hexenurônicos presentes na polpa marrom observa-se pela tabela 4
que existe uma variação significativa entre os materiais genéticos, com valor médio de 59,1 mmol/kg
de polpa. É sabido que a presença dos ácidos hexenurônicos na polpa é indesejada quando se
pensa em branqueamento de celulose, pois aumenta o consumo de produtos químicos do
branqueamento.

Os ácidos hexenurônicos se correlacionam positivamente com o álcali efetivo aplicado. Para
as amostras avaliadas observa-se que quanto maior o álcali efetivo aplicado maior a geração de
ácidos hexenurônicos (figura 2).
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Figura 2 – Correlação entre álcali efetivo e ácidos hexenurônicos.
Para a viscosidade da polpa marrom observa-se que os menores valores foram encontrados

para o clone B. De maneira geral, pode-se considerar que estes estão dentro dos patamares
comumente encontrados para polpa marrom (tabela 4).

3.2 Pré-Deslignificação com Oxigênio e Branqueamento
Na tabela 5 estão apresentados os resultados médios da deslignificação com oxigênio e dos

branqueamentos das polpas provenientes das 8 amostras.
Tabela 5 – Valores da Pré-deslignificação com oxigênio e Branqueamento dos materiais avaliados.

A 10,1 1074 52,9 42,2 849 90,0 44,8 0,226

B 9,8 1002 52,3 43,5 808 89,9 45,4 0,215

C 10,0 1010 52,9 42,2 791 90,0 41,8 0,239

D 10,2 1051 52,5 42,2 810 90,2 43,6 0,233

E 9,5 1068 51,9 45,7 782 90,4 44,2 0,214

F 10,1 1043 51,5 42,0 791 89,7 46,5 0,217

G 10,0 990 53,5 41,2 776 90,3 46,5 0,215

H 9,9 966 55,3 42,1 700 90,2 40,6 0,244

média 9,9 1025 52,8 42,6 788 90,1 44,2 0,225

desvio 
padrão 0,23 39,02 1,17 1,39 42,23 0,22 2,12 0,01

coef. de 
variação (%) 2,34 3,81 2,22 3,26 5,36 0,25 4,80 5,32

máximo 10,2 1074 55,3 45,7 849 90,4 46,5 0,244

mínimo 9,5 966 51,5 41,2 700 89,7 40,6 0,214

Cloro ativo 
total (kg/adt)

Branqueabilidade 
(kappa/CAT)

Viscosidade 
final (cm³/g)

Alvura Final 
(%ISO)

Material 
Genético

Kappa 
Pré-O

Viscosidade 
Pré-O (cm³/g)

Alvura Pré-O 
(%ISO)

Ef. Pré-O 
(%)

Verifica-se na tabela 5 que a eficiência da deslignificação com oxigênio, medida pela queda
do número kappa nesta etapa, foi em média de 42,6%, sendo os valores mínimo e máximo de 41,2 e



45,7 %, respectivamente. A alvura média foi de 52,8% ISO, com valores mínimo e máximo de 51,5 e
55,3% ISO. Considerando-se que foram utilizadas condições constantes na etapa de deslignificação
com oxigênio e, que essas condições são típicas de operação industrial para fábricas de polpa kraft
de eucalipto, os resultados obtidos podem ser considerados muito satisfatórios. Segundo Ferreira et
al. (2003), a média nacional de redução do kappa na deslignificação com oxigênio raramente excede
40%, para polpas marrons com números kappa na faixa de 18. Vale ressaltar que a viscosidade
média das amostras foi de 1025 cm³/g, valor que poder ser considera razoável após uma etapa de
pré-O.

Pela figura 3 nota-se que o maior teor de ácidos hexenurônicos na polpa marrom indica uma
redução na eficiência da pré-O. É sabido que não existe redução da quantidade de ácidos
hexenurônicos após a realização da deslignificação com oxigênio. Polpas que apresentam um
mesmo número kappa, porém quantidades diferentes de ácidos hexenurônicos indicam uma variação
na quantidade de lignina presente na polpa.  Quando se compara para um mesmo kappa de entrada
na pré-O, acredita-se que  a eficiência deste estágio será melhor em polpas com maior quantidade de
lignina fenólica e menor quantidade de ácidos hexenurônicos.
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Figura 3 – Correlação entre eficiência da Pré-O e ácidos hexenurônicos.

Os níveis de variação da eficiência e de ganho de alvura na etapa de deslignificação com
oxigênio podem ser considerados significativos, indicando uma melhor performance de certas
madeiras em relação a outras (tabela 5). Estes dados podem ser utilizados em um processo de
melhoramento genético avançado, que promova a seleção de árvores cada vez mais adequadas ao
processo de produção de celulose e papel.

Os resultados médios de branqueabilidade da polpa (unidade de kappa após pré-O2 por kg
Cl2 ativo) bem como as características finais médias das 8 amostras de polpa branqueadas a alvura
de 90 ± 0,5 %ISO pela seqüência ECF estão apresentadas no tabela 5.

 Verifica-se a amplitude de variação na branqueabilidade das polpas marrons, provenientes
das madeiras de eucalipto analisadas, sendo a média de 0,225 ud kappa/kg CAT e os valores
máximo e mínimo de 0,244 e 0,214, respectivamente, ou seja, uma diferença de 12,3 % entre esses
dois materiais. Observa-se uma variação de branqueabilidade entre as várias polpas refletindo em
consumos variados de cloro ativo total. Em literatura são reportados valores entre 0,18-0,40 para
branqueabilidade de polpas de eucalipto.

A viscosidade final variou de 700 a 849 cm³/g, sendo a média de 788 cm³/g. Todos os valores
de viscosidade obtidos foram satisfatórios para a maioria das aplicações de polpa Kraft branqueada
de eucalipto.

Numa análise conjunta da eficiência da pré-deslignificação com oxigênio e da
branqueabilidade da polpa (kg CAT/adt) verifica-se que não existe correlação, ou seja, polpas com
bom desempenho na etapa de pré-O não foram necessariamente as com menores consumos de



kgCAT/adt (melhor branqueabilidade), fato que deve estar relacionado com a lignina formada após o
cozimento e a quantidade de ácidos hexenurônicos presentes na polpa celulósica.

3.3 Moagem e Propriedades físico-mecânicas
Nas tabelas 6 e 7 são apresentados os valores das propriedades físico-mecânicas estimadas

para 34 °SR (papéis Imprimir e Escrever) e 22 °SR (papéis “tissue”).

Tabela 6 – Valores das Propriedades físico-mecânicas dos materiais avaliados para 34 °SR.

De maneira geral observa-se uma variação significativa entre os clones, para as propriedades
estudadas quando se compara para 34 °SR. Os índices de rasgo e tração, juntamente com o índice
de retenção de água estão entre as propriedades mais importantes da polpa celulósica quando se
desejam produzir papéis de imprimir e escrever. Verifica-se na tabela 6 a amplitude de variação no
índice de tração das polpas branqueadas para 34 °SR, sendo a média de 69,1 Nxm/g e os valores
mínimo e máximo de 66,2 e 78,0, respectivamente. Para o índice de rasgo observa-se o valor médio
de 9,4 mNxm²/g. Com relação ao IRA, sua importância vem do fato de que madeiras com valores
elevados de índice de retenção de água podem causar problemas no andamento das máquinas, pois
dificultam a drenagem de água durante a formação da folha de papel. Na tabela 6 é possível observar
a amplitude de variação no índice de retenção de água das polpas branqueadas. A média de 212,5 %
e os valores mínimo e máximo de 206,0 e 218,0 %, respectivamente.

A 10,2 70,9 72,0 4,8 1,60 4,6 4,4 218,0 1583

B 9,1 67,0 72,8 3,6 1,57 3,8 4,2 206,0 1736

C 8,9 69,2 73,3 4,7 1,46 4,6 4,6 210,4 1550

D 9,1 66,2 72,6 4,5 1,54 4,5 4,5 210,6 1668

E 9,6 67,8 71,5 3,9 1,52 4,2 4,3 206,8 1860

F 9,0 67,1 72,3 5,6 1,56 4,6 4,2 216,6 1431

G 10,5 78,0 70,8 4,6 1,41 5,4 5,0 214,6 1793

H 8,6 66,2 74,1 3,8 1,59 4,6 4,0 217,3 1184

média 9,4 69,1 72,4 4,4 1,53 4,5 4,4 212,5 1600

desvio 
padrão 0,65 3,94 1,03 0,65 0,07 0,43 0,31 4,74 218

coef. de 
variação (%) 6,96 5,71 1,42 14,63 4,28 9,48 7,04 2,23 13,62

máximo 10,5 78,0 74,1 5,6 1,60 5,4 5,0 218,0 1860

mínimo 8,6 66,2 70,8 3,6 1,41 3,8 4,0 206,0 1184
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y = -634,99x2 + 486,46x + 130,27
R2 = 0,79
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Figura 4 – Correlação entre densidade básica e índice de retenção de água para 34°SR.

Pela figura 4 observa-se para os materiais avaliados que existe uma correlação negativa
entre a densidade básica da madeira e o índice de retenção de água, indicando que fibras com
paredes mais espessas associadas a madeiras mais densas facilitam a drenagem de água durante a
fabricação do papel e dão origem a folhas mais volumosas e porosas.
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Figura 5 – Correlação entre álcali efetivo e índice de rasgo.

Na figura 5 é possível observar a correlação existente entre o álcali efetivo e o índice de
rasgo. À medida que se aumenta a dosagem de álcali, verifica-se uma redução no rasgo das
amostras analisadas. Esse fato era esperado, em função da maior dosagem de álcali causar uma
redução na resistência da fibra.
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R2 = 0,7
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Figura 6 – Correlação entre densidade básica e número de revoluções em moinho tipo PFI.

É conhecido o fato de que madeiras com densidade básica alta requerem maior energia de
refino, indiretamente demonstrado por um maior número de revoluções PFI, conforme a figura 6..

Tabela 7 – Valores das Propriedades físico-mecânicas dos materiais avaliados para 22 °SR.

A 6,1 38,7 75,5 0,5 1,89 2,2 2,9 183,8 407

B 5,2 34,8 76,1 0,6 1,98 1,7 2,6 172,3 429

C 5,5 39,5 76,2 0,8 1,89 2,3 3,0 187,7 394

D 5,8 36,6 75,9 0,7 1,91 2,1 3,0 175,1 421

E 5,9 38,2 74,3 0,6 1,96 2,0 2,6 170,9 498

F 4,9 33,1 76,9 0,5 1,89 1,5 2,6 165,0 144

G 6,7 42,8 73,6 0,6 1,87 2,5 3,2 167,5 432

H 5,6 39,6 77,2 0,7 1,86 2,3 3,0 191,4 290

média 5,7 37,9 75,7 0,6 1,91 2,1 2,8 176,7 377

desvio 
padrão 0,54 3,05 1,24 0,10 0,04 0,32 0,22 9,75 110,56

coef. de 
variação (%) 9,47 8,04 1,63 15,48 2,28 15,47 7,87 5,52 29,34

máximo 6,7 42,8 77,2 0,8 1,98 2,5 3,2 191,4 498

mínimo 4,9 33,1 73,6 0,5 1,86 1,5 2,6 165,0 144
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Para produção de papéis absorventes, algumas características se destacam, como bulk,
resistência ao rasgo e tração. Com relação ao bulk, temos como valor médio 1,91 cm3/g, com valores
variando de 1,86 a 1,98 cm3/g. Um material genético com maior bulk seria mais indicado para
produção de papéis tissue porque essa característica funciona como um indicativo indireto de maciez
e absorção. As resistências ao rasgo e tração neste caso, funcionam como indicadoras de
andamento de máquinas de papel, pois quanto maiores estas forem, maior seria a velocidade de
trabalho. Para índice de rasgo temos valores variando entre 4,9 a 6,7 mNxm2/g e para índice de
tração entre 33,1 a 42,8 Nxm/g.

Para a polpa não refinada os resultados mostram a existência de correlação positiva entre a
densidade básica e o volume específico do papel para madeira dos materiais genéticos avaliados
(figura 7). Portanto utilizando-se o parâmetro densidade básica da madeira é possível estimar o
volume específico do papel a ser fabricado com determinada polpa. O aumento da densidade básica
da madeira muito provavelmente dará origem a folhas mais volumosas e porosas. Assis (1996)
descreve que polpa celulósica produzida com madeira de menor densidade apresenta fibras com
menor espessura de parede é esse tipo de fibra é mais adequada para produção de papéis utilizados
para impressão e escrita. Já a polpa celulósica obtida de madeiras mais densas é mais adequada
para atender as indústrias fabricantes dos papéis absorventes.
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Figura 7 – Correlação dentre densidade básica da madeira e bulk (polpa sem refino).



3.4 Características morfológicas – via analisador kajaani

Na tabela 8 são apresentadas às características morfológicas das amostras analisadas neste estudo.

Tabela 8 – Características morfológicas pelo analisador kajaani.

A 0,80 16,50 3,17 61,63 38,37 7,10 20,94 6,58

B 0,72 16,07 2,82 64,96 35,04 6,38 25,16 6,09

C 0,73 16,09 3,00 62,77 37,23 6,29 25,54 6,40

D 0,78 16,20 3,02 62,80 37,20 6,69 22,81 5,92

E 0,80 16,50 3,14 61,93 38,07 6,85 21,16 4,82

F 0,86 17,05 3,36 60,59 39,41 6,37 21,74 6,24

G 0,83 16,73 3,12 62,70 37,30 5,98 23,76 6,57

H 0,73 15,95 2,76 65,39 34,61 5,65 28,07 6,95

média 0,78 16,39 3,05 62,85 37,15 6,41 23,65 6,20

desvio 
padrão 0,05 0,38 0,19 1,62 1,62 0,47 2,49 0,64

coef. de 
variação (%) 6,53 2,31 6,40 2,58 4,36 7,26 10,52 10,37

máximo 0,9 17,1 3,4 65,4 39,4 7,1 28,1 6,9

mínimo 0,7 16,0 2,8 60,6 34,6 5,7 20,9 4,8
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(%)

Coef. de 
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Fração 
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Material 
Genético

Comprimento 
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Foelkel (1998) comenta as características da madeira de eucalipto requisitadas pela polpa
celulósica destinada a fabricação de papéis para imprimir e escrever e para fins sanitários. O autor
cita os trabalhos de Ratnieks & Foelkel (1996) e reforça que os papéis sanitários requerem fibras
mais rígidas, pouco flexíveis, com baixa habilidade de ligação, baixo poder de colapsamento, -
propriedades associadas a fibras com maior espessura de parede e madeiras de maior densidade
básica.

Os resultados da tabela 8 indicam um range de variação significativa entre os materiais
genéticos avaliados para os parâmetros comprimento, largura e espessura da parede celular,
coarseness e n°de fibras/g de celulose. Exemplificando observa-se para comprimento médio um valor
de 0,78 mm, com valor mínimo e máximo de 0,72 e 0,86, respectivamente. Para n° de fibras/g de
celulose verifica-se um valor médio de 23,6, apresentando ainda um mínimo e um máximo de 20,94 e
28,07, respectivamente.

A espessa da parede da fibra é um parâmetro de dimensão também importante. Fibras mais
espessas quando submetidas a um mesmo nível de refino apresentam maior resistência à ação de
forças de consolidação durante a formação da folha de papel, resultando em papel com menor
resistência, estrutura mais aberta, maior volume específico (“bulk”) e porosidade. Madeiras mais
densas apresentam também fibras menos flexíveis, em conseqüência da maior espessura de parede,
o que diminui o poder de ligação entre as fibras.



Pelas figuras 8 e 9 nota-se que o comprimento médio ponderado correlaciona-se
positivamente com os valores de largura e espessura da parede celular.
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Figura 8 – Correlação entre comprimento e largura da parede celular da fibra.
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Figura 9 - Correlação entre comprimento e espessura da parede celular da fibra.

O coarseness de fibras é um parâmetro inversamente proporcional ao número de fibras por
grama de polpa (Almeida, 2003). Tal fato é comprovado pelos resultados dos materiais genéticos
estudados, conforme figura 10.
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Figura 10 – Correlação entre coarseness e n°de fibras/grama de celulose.

Conforme a figura 11 verifica-se que polpas com maior número de fibras por grama
apresentam também maior área de exposição das fibras e mais interfaces fibra-ar, aumentando com
isso a opacidade do papel para °SR 34.
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Figura 11 – n° de fibras/g de celulose x opacidade.

O número de fibras por grama, além de influenciar de forma direta a formação do papel, tem
importância significativa na resposta da polpa ao tratamento de refinação e também influencia a
conformabilidade das fibras na folha de papel. A densidade aparente, os índices de tração e de
estouro e a porosidade da folha de papel são propriedades que dependem fortemente do grau de
interligação (pontos de contato) das fibras, mostrando uma correlação muito forte com a flexibilidade
das fibras e também com o número de fibras por grama de polpa.



3.5 Sistema de ranqueamento dos materiais genéticos
Com base nas informações de caracterização morfológica e propriedades físico-mecânicas,

foram realizadas duas comparações entre os materiais genéticos:
• Com relação à qualidade da polpa para imprimir e escrever,
• Com relação à qualidade da polpa para “tissue”.

Para tanto, foram considerados pesos (1 a 3) para classe de importância de cada
propriedade em relação à qualidade do papel em questão. Ainda para as propriedades físico-
mecânicas, foram considerados pesos (0 a 1) para a grandeza dos valores obtidos a 34 °SR (imprimir
e escrever) e 22 °SR (tissue) para cada material genético. Com relação às características
morfológicas considerou-se o resultado da polpa sem moagem. Para valores baixos, foi considerada
classe “0”, para valores médios foi considerada classe “0,5” e para valores elevados, foi considerada
classe “1”. Estas relações geraram um número adimensional, sendo que quanto maior for este
número, melhor o material genético com relação à qualidade do papel para imprimir e escrever ou
tissue. O sistema utilizado está resumido anexo.

3.5.1 Polpa celulósica para imprimir e escrever
Os resultados mostraram que há variação nas propriedades físico-mecânicas da polpa

celulósica produzida dos clones de eucalipto analisados. Na figura 12 observa-se a classificação de
cada material genético. Vale ressaltar que materiais avaliados em mais de um “site” estão
apresentados com valores médios e não por “site”.
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Figura 12 – Ranqueamento para imprimir escrever.
Pelo sistema de classificação adotado considera-se que quanto maior o valor apresentado

pelo clone, melhor ele será para produção de papel para imprimir e escrever. Pela figura 12 observa-
se que o clone G apresentou a melhor pontuação e, portanto a melhor polpa para produção de papel
para imprimir e escrever.

Além do clone G, destacaram-se os clones H, C e B.

3.5.2 Polpa celulósica para “tissue”
O resultado mostrou que há variação nas propriedades físico-mecânicas da polpa celulósica

produzida dos clones de eucalipto analisados. Na figura 13 observa-se a classificação de cada
material genético.
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Figura 13 – Ranqueamento para “tissue”.
Pelo sistema de classificação adotado considera-se que quanto maior o valor apresentado

pelo clone, melhor ele será para produção de papel para imprimir e escrever. Pela figura 13 observa-
se que o material genético E apresentou a melhor pontuação e, portanto a melhor polpa para
produção de papel tissue.

Destacaram-se, ainda, os materiais genéticos F, A e D, pois apresentaram pontuações
elevadas.

Pode-se inferir com base neste estudo que, não é suficiente avaliar um material genético
apenas pelos dados obtidos de densidade básica, composição química e polpação. Faz-se
necessário avaliar também as propriedades físico-mecânicas e morfológicas.

3.6 Valor econômico de clones
Recentemente foi desenvolvida uma ferramenta que nos permite classificar diferentes

materiais genéticos, com relação à sua eficiência na conversão madeira - celulose.
 Baseados em informações de produtividade florestal (m3/ha), densidade básica (g/cm3) e

rendimento em polpação (%), os clones podem ser classificados por um índice econômico, cuja
unidade é expressa em R$ / tonelada de celulose.

Esse índice tem o objetivo de informar a potencialidade dos diferentes materiais genéticos
para produção de celulose, dessa maneira, indicando qual clone seria mais eficiente na conversão
madeira – celulose, pensando em produtividade (toneladas de celulose/ha).

Ao analisar separadamente as diferentes variáveis, nota-se que:
- Com aumento da produtividade florestal de 1m3/ha/ano, tem-se um potencial de ganho de R$
2,26/tonelada de celulose;
- Com incremento de 0,10 g/cm3 na densidade básica da madeira, tem-se um potencial de ganho de
R$ 25,18/tonelada de celulose;
- Com incremento de 1% no rendimento depurado da madeira, tem-se um potencial de ganho de R$
24,68/tonelada de celulose;

Por meio do uso desta ferramenta, é possível identificar em R$ / tonelada de celulose, qual é
a característica com maior potencial de ganho e então concentrar esforços na seleção de materiais
com tal característica, sem deixar de sempre executar uma análise holística dos números
individualmente.

Na tabela abaixo é possível visualizar resultados médios de volume, densidade básica e
rendimento depurado, para os clones plantados atualmente na Unidade LA.

Através da comparação dos materiais genéticos com valores médios obtidos de amostras de
madeira coletadas durante o ano de 2004 em uma fábrica de celulose e papel, foi calculado o “valor
econômico” para cada clone.



Tabela 9. Resultados médios de incremente médio anual, densidade básica e rendimento depurado
dos materiais genéticos avaliados.

A 38,8 0,487 53,60 41,18
B 40,4 0,529 51,05 86,93
C 40,1 0,538 50,85 103,96
D 35 0,518 50,30 30,58
E 38,7 0,545 53,10 173,19
F 38 0,480 50,90 -43,03
G 40 0,519 53,00 108,48
H 35 0,479 49,20 -93,02

Padrão 0,496 51,05 37,8

Clones
Volume 

(m³/ha/ano)
Rendimento 

Depurado (%)
Potencial de ganho - R$ / 

tonelada de celulose
Densidade 

Básica (g/cm³)

Observa-se que os clones E, G, C e B são os clones mais eficientes na conversão madeira –
celulose.

Para uma empresa produtora de celulose, o ideal é que os clones plantados comercialmente
sejam sempre superiores à madeira que abastece a fábrica (padrão). Desse modo é possível obter
uma melhoria contínua da matéria prima.

4. CONCLUSÕES

Com base em todos os dados analisados nesse trabalho, podemos concluir que:

• O processo de seleção de material genético com objetivo de fabricar celulose branqueada de
eucalipto deve considerar: rendimento em celulose, densidade básica da madeira, propriedades
físico-mecânicas e morfológicas da polpa branqueada, branqueabilidade e o valor econômico dos
clones. O resultado da análise conjunta destes parâmetros nos permite uma maior assertividade
em programas de melhoramento genético;

• Os clones E, G, C e B são os clones mais eficientes na conversão madeira – celulose, ou seja,
tem maior valor econômico.

• Para produção de polpa celulósica para papéis “tissue” o ranqueamento (do mais indicado para o
menos indicado) foi o seguinte: E, F, A, D, G, B, C, H. O ranqueamento dos materiais foi
realizado com base nas características morfológicas (polpa não refinada), no °SR inicial da polpa
branqueada e nas propriedades físico-mecânicas a 22 °SR;

• Para produção de polpa celulósica para papéis “imprimir e escrever” o ranqueamento (do mais
indicado para o menos indicado) foi o seguinte: G, H, C, B, E, D, A, F. O ranqueamento dos
materiais foi realizado com base nas características morfológicas (polpa não refinada), no °SR
inicial da polpa branqueada e nas propriedades físico-mecânicas a 34 °SR;

• A ferramenta de cálculo do valor econômico de clones e a metodologia de classificação dos
materiais para segmentos específicos (I&E e Tissue) se mostraram viáveis e devem ser usadas;

• A seleção de materiais genéticos mais densos (dentro de certo limite) e com maiores
rendimentos levarão a uma redução no consumo específico de madeira base volume;

• Os clones com desempenhos superiores em rendimento depurado na polpação, não
apresentaram necessariamente as melhores propriedades físico-mecânicas para papel de
imprimir e escrever ou “tissue”;

• Numa análise conjunta da eficiência da pré-deslignificação com oxigênio e da branqueabilidade
da polpa (kg CAT/adt) verifica-se que não existe correlação, ou seja, polpas com bom
desempenho na etapa de pré-O não foram necessariamente as com menores consumos de kg
CAT/adt (melhor branqueabilidade);
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6. ANEXOS



Quadro 2. Sistema de comparação de material genético baseado nas propriedades da polpa refinada a 34°SR e morfologia – Papéis imprimir e Escrever.

Rasgo 
(mNxm²/g)

Tração 
(Nxm/g)

Opacidad
e (%)

Res. Pas Ar 
(s/100ml)

Bulk 
(cm³/g)

Estouro 
(kPaxm²/g)

Alongamento 
(%)

I. R. A. 
(%)

Revoluções 
PFI

Comprimento 
(mm)

Largura 
(u m)

Espessura 
(u m)

Coarseness 
(mg/100m)

n° de 
fibras/grama

Finos 
(%)

Peso para cada 
propriedade 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 1

A 10,2 70,9 72,0 4,8 1,60 4,6 4,4 218,0 1583 0,80 16,50 3,17 7,10 20,94 6,58

B 9,1 67,0 72,8 3,6 1,57 3,8 4,2 206,0 1736 0,72 16,07 2,82 6,38 25,16 6,09

C 8,9 69,2 73,3 4,7 1,46 4,6 4,6 210,4 1550 0,73 16,09 3,00 6,29 25,54 6,40

D 9,1 66,2 72,6 4,5 1,54 4,5 4,5 210,6 1668 0,78 16,20 3,02 6,69 22,81 5,92

E 9,6 67,8 71,5 3,9 1,52 4,2 4,3 206,8 1860 0,80 16,50 3,14 6,85 21,16 4,82

F 9,0 67,1 72,3 5,6 1,56 4,6 4,2 216,6 1431 0,86 17,05 3,36 6,37 21,74 6,24

G 10,5 78,0 70,8 4,6 1,41 5,4 5,0 214,6 1793 0,83 16,73 3,12 5,98 23,76 6,57

H 8,6 66,2 74,1 3,8 1,59 4,6 4,0 217,3 1184 0,73 15,95 2,76 5,65 28,07 6,95

Pontuação

A 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 16,0

B 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 20,0

C 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 19,5

D 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 17,0

E 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 17,5

F 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 13,5

G 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 21,5

H 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 21,5

Pontuação de cada material genético nas diferentes propriedades

influência negativa da propriedade na qualidade do papel

influência positiva da propriedade na qualidade do papel



Quadro 3. Sistema de comparação de material genético baseado nas propriedades da polpa refinada a 22°SR e morfologia – Papéis “Tissue”.

Rasgo 
(mNxm²/g)

Tração 
(Nxm/g)

Opacidade 
(%)

Res. Pas Ar 
(s/100ml)

Bulk 
(cm³/g)

Estouro 
(kPaxm²/g)

Alongamento 
(%)

I. R. A. 
(%)

Revoluções 
PFI

Comprimento 
(mm)

Largura 
(u m)

Espessura 
(u m)

Coarseness 
(mg/100m)

n° de 
fibras/grama

Finos 
(%)

°SR 
inicial

Peso para 
cada 

propriedade
3 3 1 2 3 1 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3

A 6,1 35,8 72,0 0,51 1,89 2,2 2,9 183,8 407 0,80 16,50 3,17 7,10 20,94 6,58 19,0

B 5,2 34,8 76,1 0,55 1,98 1,7 2,6 172,3 429 0,72 16,07 2,82 6,38 25,16 6,09 19,3

C 5,5 39,5 76,2 0,76 1,89 2,3 3,0 187,7 394 0,73 16,09 3,00 6,29 25,54 6,40 18,8

D 5,8 36,6 75,9 0,70 1,91 2,1 3,0 175,1 421 0,78 16,20 3,02 6,69 22,81 5,92 18,5

E 5,9 38,2 74,3 0,77 1,96 2,0 2,6 170,9 498 0,80 16,50 3,14 6,85 21,16 4,82 18,8

F 4,9 33,1 76,9 0,65 1,89 1,5 2,6 165,0 144 0,86 17,05 3,36 6,37 21,74 6,24 20,5

G 6,7 42,8 73,6 0,50 1,87 2,5 3,2 167,5 432 0,83 16,73 3,12 5,98 23,76 6,57 19,5

H 5,6 39,6 77,2 0,61 1,86 2,3 3,0 191,4 290 0,73 15,95 2,76 5,65 28,07 6,95 18,0

Pontuação

A 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 21,00

B 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 16,00

C 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 13,50

D 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 20,50

E 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 24,00

F 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 21,50

G 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 17,50

H 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11,50

Pontuação de cada material genético nas diferentes propriedades

influência negativa da propriedade na qualidade do papel

influência positiva da propriedade na qualidade do papel
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